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Hoje iremos exercitar a estratégia Eliminar Alternativas para resolver 
um mistério com um jogo de enigma. Para resolvê-lo, precisaremos de 
máxima atenção aos detalhes, visto que o desafio exigirá sentidos afia-
dos e raciocínio dedutivo.

Agora, vocês terão a oportunidade de agir como detetives de verdade 
e resolver um crime. Vocês receberão um relatório detalhado sobre o 
roubo de um diamante e uma lista de possíveis suspeitos. Observem 
todos os detalhes da história, mesmo os que parecem pequenos, pois 
podem ser importantes para resolver o enigma. 

As pistas e a lista de suspeitos serão apresentadas e vocês terão 
a chance de analisar as informações fornecidas. Na próxima 
parte da atividade, terão 20 minutos para utilizar as pistas para 
identificar seu principal suspeito e proporem suas conclusões.

Vejamos, a seguir, um resumo do mistério envolvendo o roubo 
do diamante Olho da Serpente. 

1. Contextualização – O mistério do Olho da Serpente

Atividade 10 – Resolução de Problemas | Lição 4: Eliminação de Alternativas

Habilidades priorizadas: Demonstrar comportamento exploratório considerando diversas fontes de 
informação. Reconhecer múltiplas fontes de informação e explorá-las expandindo seu acesso às 
informações disponíveis; comunicar-se considerando não só as suas percepções e necessidades, 
mas também as do grupo. Usar regras sociais, agir com respeito, saber ouvir e considerar a opinião 
dos outros; participar de situações sociais de forma intensa, lúdica, prazerosa e respeitosa.

Você é um detetive particular renomado, bastante conhecido por suas habilidades de dedução. 
São 3 horas da manhã e você foi acordado por um telefonema solicitando uma visita urgente à 
residência do Barão Heinrich Von Heist. Você se encaminha para o luxuoso apartamento do 
Barão, com vista para o parque da cidade. Ao chegar ao 15º andar, o próprio Barão o recebe 
com uma expressão um tanto perturbada no rosto e diz: “Na noite passada, minha esposa e eu 
oferecemos um coquetel. Muitos convidados importantes estavam presentes: ministros, prefeitos, 
banqueiros e vários milionários” A festa durou até a madrugada. Depois que os convidados 
deixaram o apartamento, o Barão descobriu o que a sala do cofre, no segundo andar, do seu 
apartamento duplex estava aberta. Para seu espanto, ele percebeu que o cofre estava destranca-
do. Era lá que ele mantinha sua mais preciosa posse: o antigo diamante “Ein A Thu’baan” (Olho 
da Serpente), extraído em Andhra Pradesh, Índia, no século XIII.
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Agora, o famoso diamante se foi, roubado por um intrépido ladrão. O Barão lhe diz que este caso 
é muito delicado, pois todos os convidados são pessoas importante e suas reputações devem ser 
mantidas. “Este caso exige extrema discrição. Eu espero que você localize o ladrão e recupere o 
diamante sem nenhuma investigação pública nem falsas acusações” - Recomenda o Barão. 
Você passa o dia seguinte entrevistando discretamente os convidados da festa, até que você 
elabora uma lista de suspeitos... Usando seus olhos afiados e a observação aguçada, você inspe-
ciona as dependências do apartamento. Você conseguiu reunir 9 pistas. Use as pistas e o perfil 
de cada um dos 9 suspeitos para eliminar os suspeitos inocentes. 

2. Resolvendo o enigma do roubo do diamante Olho da 
Serpente

Agora, para resolver o mistério, comece lendo todas as 9 pistas para analisar as informações fornecidas sobre 
cada suspeito e elimine aqueles que não poderiam ter cometido o crime até encontrar o ladrão.

Pistas
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Se você preferir, pode resolver esse desafio on-line acessando 
o link pelo computador ou através do QR Code ao lado!

ASSISTA O VÍDEO

mlbr.com.br/olhoserpente
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Suspeitos
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Vamos refletir sobre estratégia?

Antes de vocês apresentarem o suspeito do roubo do diamante, reflitam:

1. Em que ordem vocês estão resolvendo este enigma? Por que escolheram trabalhar deste modo?
2. Vocês já têm um suspeito? Por que o consideram um suspeito?
3. Que informação vocês acreditam que é mais relevante para identificar o ladrão? Por quê?
4. Existe alguma evidência que elimina um suspeito específico? Qual? Por que elimina o suspeito?
5.  Você pode combinar várias pistas para incriminar um suspeito? Como?

Resultado

Observando esse quadro, podemos ver que há algumas pistas 
conclusivas, que eliminam com certeza alguns suspeitos (como altura 
e peso, por exemplo). Outras (como o par de luvas e a gravação) 
indicam a eliminação de outros suspeitos. Apenas uma não tem 
nenhuma pista que a elimine: Joana Da Copula, que é a suspeita mais 
provável.
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Compartilhem seus resultados da investiga-
ção no grupo de debate da turma, ou para 
os familiares em casa, explicando como 
identificaram o principal suspeito.

3. Eliminando alternativas na vida real

A estratégia Eliminar Alternativas é uma ferramenta intuitiva bastante usada no dia a dia. Mas é interessante 
que também seja uma ferramenta que podemos ter dificuldade em usar. Muitas vezes, sabemos que uma 
alternativa de solução não é boa, mas mesmo assim decidimos por ela. Por exemplo: é comum arranjarmos 
desculpas para o fato de não entregarmos uma tarefa de casa no prazo, mesmo sabendo que aquelas 
desculpas não serão aceitas pelos professores. Isso acontece frequentemente quando deixamos as tarefas 
para o último momento. Mesmo sabendo que esta solução não funciona, nem sempre isso nos leva a 
adiantar a realização das tarefas. Apesar de ser uma alternativa de solução que sabemos que não funciona, 
não a eliminamos.

O quadro ao lado apresenta diferentes circunstâncias da vida para se 
inspirarem a pensar nos problemas da vida real e em como vocês 
lidariam com eles. 

Resultado: Agora, deem exemplos de situações de suas vidas em que 
sabiam que uma determinada alternativa de solução não era boa, mas 
mesmo assim se encontraram fazendo exatamente isso. Compartilhe 
com o pessoal em casa, e com a turma também, como estas habilidades 
poderão ajudá-los a enfrentar os problemas que terão pela frente em 
suas vidas. #MindLabEmFamília.


